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Vážené poslankyně, vážení poslanci,  

obracíme se na Vás jménem sociálních partnerů (Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Odborového 

svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Komise Rady Asociace krajů ČR pro sociální záležitosti a Svazu 

měst a obcí ČR), dále jménem 2 000 poskytovatelů sociálních služeb a na 100 000 zaměstnanců 

v sociálních službách, které zřizujeme, sdružujeme a reprezentujeme.   

V průběhu letošního roku jsme opakovaně jednali s vládou ČR ve věci platového růstu v sociálních 

službách za účelem zastavení odchodu zaměstnanců v sociálních službách a personálního kolapsu 

sociálních služeb v ČR. Společně se nám podařilo dojednat navýšení základních platových tarifů a 

kompenzaci prostřednictvím státních dotací i organizacím odměňujícím mzdou. Tento krok vedl 

k částečné personální stabilizaci a zastavení odchodu těchto pracovníků.  

Bohužel návrh státního rozpočtu České republiky na r. 2018 tyto změny neodráží, a je tak pro 

poskytovatele sociálních služeb ohrožující. 

V roce 2017 bylo poskytovatelům sociálních služeb rozděleno celkem 11,252 mld. Kč. Pokud by 

zaměstnavatelé v sociálních službách v příštím roce nepřistoupili ke snížení platů (což není ani možné, 

neboť se musí řídit nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách a 

správě), pak by bylo nutné alokovat v rámci státního rozpočtu částku ve výši 14,9 mld. Kč. Na tomto 

požadavku se také jednohlasně shodl PT RHSD pro sociální otázky (pracovní tým Rady hospodářské a 

sociální dohody).  

V návrhu státního rozpočtu je však navrhována částka 11,6 mld. Kč.  

Obracíme se na Vás s žádostí o zohlednění tohoto požadavku v rámci projednávání a schválení 

návrhu státního rozpočtu na r. 2018. Pokud nebude vyčleněna dostatečná výše podpory sociálním 

službám, budeme v příštím roce čelit obdobné kritické situaci jako v letech 2009–2010, kdy mimo jiné 

došlo k největšímu zániku registrovaných sociálních služeb, snížení počtu zaměstnanců a kapacit. 

Stejná tendence byla i v první polovině roku 2017, kdy se až díky dodatečnému dofinancování 

podařilo začínající krizi zastavit.  
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